
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลอืกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งและสัง่จ้างเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

……………………………………….  

 

  ตามที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและ

สั่งจ้างเปน็พนกังานจ้าง สังกัด องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557 นัน้ 
 

             บัดนี ้ การรับสมัครไดด้ าเนนิการเสรจ็สิน้แลว้ และได้ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมัครสอบ 

ตามขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง      ลงวันที ่26  กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ รวมทัง้เงื่อนไขในการ

สมัครสอบคดัเลอืกบคุคลเพื่อแตง่ตัง้และสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างที่ผู้สมัครได้รับรองไวใ้นใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้

มีสิทธเิขา้สอบคัดเลือก ฯ ในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี ้

1. พนักงานจ้างตามภารกจิ – ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัครคัดเลือก 
ช่ือ - สกุล หมายเหต ุ

1. 

2. 

  

101 

102 

นางสาวอรอุมา  จุลมาศ 

นางเบญญภา    เนาวพันธ ์

  

วุฒิ  ปริญญาตรี  สาขา  การศกึษาปฐมวัย 

วุฒิ  ปริญญาตรี  สาขา  การศกึษาปฐมวัย 

 

2. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็กเล็ก 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัครคัดเลือก 
ช่ือ - สกุล หมายเหต ุ

1. 

2. 

  

201 

202 

นางจีรนันท ์   ชลเขตต ์

นางสาวสุมาล ี ดาวโด้ง 

  

วุฒิ  ปวช.   สาขา คอมพวิเตอร ์

วุฒิ  ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการทั่วไป 

 

3. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัครคัดเลือก 
ช่ือ - สกุล หมายเหต ุ

1. 

  

301 นายส ารวย  พชืนุกลู 

  

วุฒิ ประถมศกึษา 

 

/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี ้ การตรวจสอบคุณสมบตัิรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ

เขา้สอบขา้งต้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและขอ้เท็จจรงิที่ผู้สมัครสอบ

ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบวา่เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและ คุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหนง่           ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
 

  ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวา่ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรบัสมัครสอบหรือคุณวุฒิทีย่ื่นสมัครสอบไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที ่ก.อบต. ไม่ได้รับรองวา่คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวา่ผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ไม่

มีสิทธิเขา้สอบ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่    2   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2557 

 

 

 

 
(นายพพิัฒน์   ทุมรัตน)์ 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าไร ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

เร่ือง  รายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลอืกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

    --------------------------------------------------------- 
 

             ตามที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร ่ ไดด้ าเนินการประกาศ เรื่อง รบัสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนกังานจ้าง  ลงวันที่  5 พฤศจกิายน  2556  สังกัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร ่

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น 

                             บัดนี ้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่ไร่  ได้ด าเนนิการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและ

สั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จงึขอประกาศรายช่ือผู้สอบ

คัดเลือกได ้ดังรายช่ือต่อไปนี ้
 

          ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต ์
    

             ล าดับท่ี   เลขประจ าตัวผู้สอบ   ช่ือ – สกุล                             

       1                 001         นายสมโภชน์    ทนัการ 
   

                                         ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

   ล าดับท่ี   เลขประจ าตัวผู้สอบ   ช่ือ – สกุล                             

          1                   011      นางสาวปณิชา    กลิน่จันทร ์
              

          ทั้งนีข้อแจ้งให้ผู้สอบคดัเลือกได้ทราบวา่ 

1. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ไดไ้ม่เกนิ 1 ป ีนับตั้งแต่วันขึน้บัญชีแตถ่้ามีการสอบคัดเลือกใน

ต าแหนง่เดียวกันนีอี้ก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบคดัเลือกได้ใหมแ่ล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนีเ้ป็นอันยกเลกิ         

2.  ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวขา้งต้น ถ้ามีกรณีอยา่งใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี ้ให้เปน็อันยกเลกิการขึ้นบัญชีผู้นั้นไวใ้นบญัชีผู้สอบคัดเลือกได้ คอื 

2.1   ผู้นัน้ได้ขอสละสทิธิการแตง่ตั้งและสัง่จ้างเปน็พนกังานจ้างในต าแหนง่ที่สอบได้  

2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่

ก าหนด                                                                                                                    

  2.3    ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเขา้รับการปฏิบตัิหน้าที่เป็นพนกังานจ้างได้ตามก าหนดเวลาที่

แต่งตั้งและสั่งจ้างในต าแหน่งทีส่อบได ้



                                                        3. หากปรากฎภายหลังวา่ผู้สมคัรสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหนง่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบซ่ึง ก.อบต.  ก.ท.  หรือ ก.พ. มิได้

รับรองวา่เปน็คุณวุฒิตรงตามประกาศรบัสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได ้ก็จะไม่มีสทิธิไดร้ับการ

แต่งตัง้และสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น  
 

                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                                                           ประกาศ   ณ  วันที ่  6     เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2556 

 
 
 

(นายพพิัฒน์   ทุมรัตน)์ 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าไร ่

 
 
 
 
 

 
 

 
   
 


